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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel  persediaan bahan baku, tenaga kerja 

dan upah terhadap  tingkat produksi  kain batik tenun troso. 

Setelah melalui berbagai analisis statistik, serta telah melalui 

pembahasan secara rinci, maka penulis menyimpulkan hasil 

penelitian sebgaai berikutt : 

1. Persediaan bahan baku berpengaruh positif signifikan 

terhadap  tingkat produksi kain batik tenun ikat troso di 

Sentral Indusrti Tenun Troso. Artinya, bahwa semakin 

banyak persediaan bahan baku yang di sediakan maka 

akan semakin banyak pula hasil produksi kain tenun ikat 

troso. 

2. Tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 

tingkat produksi kain batik tenun ikat troso di Sentral 

Industri Tenun Troso. Artinya, bahwa semakin banyak  

jumlah tenaga kerja yang dimiliki maka akan semakin 

banyak pula hasil produksi kain tenun troso.   

3. Upah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

produksi kain  batik tenun ikat troso di Sentral Industri 

Tenun Troso. Artinya, bahwa semakin tinggi upah yang 

diberikan kepada tenaga kerja maka akan semakin tinggi 

pula tingkat produksi kain tenun ikat troso.  

4. Persediaan bahan baku, tenaga kerja dan upah 

mempengaruhi tingkat produksi kain batik tenun ikat 

troso secara signifikan dan bersama-sama. Hasil uji F 

yang menunjukkan nilai lebih besar dari uji t dapat 

diartikan bahwa ketiga variabel bebas yaitu persediaan 

bahan baku, tenaga kerja dan upah berpengaruh atas 

tingkat produksi kain tenun. Apabila salah satu variabel 

tersebut tidak ada maka akan menghambat proses 

produksi kain tenun ikat troso.  

 

B. Saran 

Setelah penelitian dilakukan, maka peneliti akan 

memberikan saran sebagai berikut : 
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1. Bagi Industri Kain Tenun Ikat Troso 

Peneliti berharap untuk meningkatkan tingkat 

produksi kain tenun ikat troso, para pengrajin perlu 

memperhatikan upah yang diberikan kepada para 

tenaga kerja. Karena upah sangat mempengaruhi 

jumlah tenaga kerja. Dalam tingkat produksi kain 

tenun ikat troso tenaga kerja adalah komponen utama 

yang harus terpenuhi. Semakin banyak tenaga kerja 

yang dimiliki oleh para pengrajin semakin banyak 

pula kain tenun ikat troso yang dihasilkan begitu pula 

harus disertai dengan pemenuhan persediaan bahan 

baku.  

2.   Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangjan penelitian ini dengan memperluas 

jangkauan penelitian dengan menambah jumlah 

sampel serta melakukan penelitian diluar faktor-faktor 

persediaan bahan baku, tenaga kerja dan upah yang 

dapat mempengaruhi tingkat produksi kain tenun ikat 

troso.  

 

 
 


